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الگو گرفتن از
رفتار ائمه(عليهم

جمالت طالیی




قطعاً ذهن محدود بشترى نمىتواند ابعاد شتصيتىّ هاى آستمانى و افىكى از قبىل فاطمهى زهرا (سىم اهلل علىها) را محاسبه و اندازهگىرى كند؛ عقلها
توان اين را ندارند كه اين ابعاد معنوى را تقويم كنند تقدير كنند اندازهگىرى كنند؛ لكن مىشود از رفتارها الگو گرف .



امىرالمؤمنىن فرمود :شتتما نمىتوانىد مثل من رفتار كنىد؛ امّا مىتوانىد به من كمک كنىد؛ با چه چىزى؟ «بِوَرَعٍ» با ورع خودتان با پرهىز خودتان از
گناه با اجتهاد و كوشش و تىش خودتان؛ اينها وظىفهى من و شما اس .



درس زندگى ص تدّيقهى طاهره فاطمهى زهرا(ستتىماهللعلىها) اين اس ت براى ما :تىش اجتهاد كوشتتش پاك زندگى كردن؛ همچنانكه آن بزرگوار
يكپارچه معنويّ و نور و صفا بود.



سنّ و شىوهى مدّاحى و ستايشگرى خاندان پىغمبر در بىن جامعهى ما خوشبصتانه رواج پىدا كرده اس

اين مىشود يک فرص .



گاهى يک قطعهى شتعر كه شما در يک مجلسى مىصوانىد آن را خوب ادا مىكنىد وقتى يک قطعهى پر مغزِ خوشمضمونِ آموزشدهنده و آموزندهاى
اس گاهى از يک سصنرانى دو ساعته سه ساعتهى تأثىر آن بىشتر اس .



مسئوليتهای مداحی

مطالعه بيشتر

يكى از نعمتهاى بزرگ خدا در حقّ ما اس ت كه منبع الهام براى جامعهى استتىمى و شتتىعى با والدتها با زندگىنامهها با دوران شتتهادتها پىدرپى و
بهطور متواتر به جامعهى ما الهام مىدهد؛ اين را خىلى بايد قدر دانس .

السالم)

فرصتها و

پيشنهاد برای

ريشهدار شده اس

در مقابلِ تىشتى كه دشمن مىكند ما امكانات منحيربهفردى داريم .اين مصاطبهى چهرهبهچهره و روبهرو و استفادهى از ابزار هنر براى انتقال مفاهىم
به مصاطبىن در شكل انبوه آن يكى از وسايل منحيربهفردى اس كه ما داريم.



امروز اختىفات مذهبى در مىان مسلمانان يک وسىله و برگه و يک شمشىر در دس دشمنان ما اس .



در جلسات نبايد كىنهورزىهاى مذهبى را زياد كرد؛ اين را چقدر بايد تكرار كرد؟ بارها تكرار كردهايم؛ بعضى حاضر نىستند [گوش كنند].



اين را شما بىش از ديگران بايد مراقب باشىد .كارى نكنىم كه دشمن را در مقيودى كه دارد موفّق بكند؛ شمشىر دشمن را تىز بكند.



در محىطهاى مراستم مذهبى مراقب باشتىد هىچ كارى كه از حدود ضوابط شرع ممكن اس بىرون برود رخ ندهد .محىط مدّاحى و خوانندگى دينى
متأستفانه در دنىاى هنر در بىن مردمان بىقىد و بىمباالت رواج پىدا كرده اس به محىط
ّ
يک محىط پاك و مطهّرى است ؛ نگذاريم آلودگىهايى كه
هنر اسىمى و مذهبى در محىطهاى مذهبى رسوخ و نفوذ كند.




اگر به پرمحتوا بودن نوحهخوانیها توجّه بشود جامعهى مدّاح يكى از اثرگذارترين پىشروان اصىح در نظام فكرى و عملى جامعهى ايران خواهد بود.
در هر جايى كه مدّاح بامستوولىّتى متعهّدى شعر درس و خوب را با شىوهى درس اجرا مىكند واقعاً اثر مىگذارد مصاطبىن خودش را بىدار و آگاه
مىكند؛ اين از آن كارهايى اس كه هىچ صدقهى جاريهاى معلوم نىس به اين اندازه بتواند ارزش پىدا كند در پىشبرد جامعه.
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جزئيات تکميلی

آسيبشناسی جلسات منبر و مداحی
 -1مردم بیاعتقاد به آينده شوند
 -0مردم نااميد از آينده شوند
 -9مردم نسبت به وضع و وظايف خودشان آگاهی پيدا نکرده باشند
 -4وحدت شکن باشد
 -5كيفيّت حرف زدن يا مضمون حرفها ،دشمنان را در هدفهايشان موفّق بکند

راه رسيدن به حيات طيبه و جامعه اسالمی در کالم اميرالمؤمنين(عليهالسالم)
 -6ورع و تقوا
 -7تالش و كوشش (پرهيز از تنبلی ،بيکارگی ،خسته شدن و مأيوس شدن)
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